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1. Algemeen 

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door 

winkelcentrum Hasselo georganiseerde promotionele actie ‘Win 1 van de 42 BBQ-pakketten’ (hierna: 

deze Actie’’). 

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid 

van deze Actievoorwaarden. 

1.3 Winkelcentrum Hasselo is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving 

deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel 

zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, 

zonder dat winkelcentrum Hasselo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is 

jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of 

aanpassing van de Actie, zal door winkelcentrum Hasselo bekend gemaakt worden via de website 

www.winkelcentrumhasselo.nl . 

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 

winkelcentrum Hasselo gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel 

mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of 

vernietigbaar te zijn. 

1.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde 

rechter. 

2. De actie 

2.1 Deze actieperiode is van maandag 30 mei 2022 t/m zondag 12 juni 2022. 

2.2 Deelname is mogelijk via de Facebookpagina van winkelcentrum Hasselo. 

2.3 Plaats een leuke foto van jezelf, samen met je vader, op de Facebookpagina van winkelcentrum 

Hasselo en zet er een origineel onderschrift bij! Daarmee maak je kans op 1 van de 42 BBQ- of 

borrelpakketten t.w.v. € 50,-. Alle bedragen zijn incl. BTW tenzij anders aangegeven. Wijzigingen 

voorbehouden. 

2.4 Waar relevant zal kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen. 

 

2.5 Persoonlijk gegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt voor het aanschrijven 

van de prijswinnaars; na afloop van de actie worden alle gegevens vernietigd. 

 

http://www.winkelcentrumhasselo.nl/
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3. Voorwaarden 

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen t/m 12 jaar die beschikken over 

een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. 

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 

3.5 Winkelcentrum Hasselo is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat 

deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze 

wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 

4. Uitkering van prijzen 

4.1 Het prijzenpakket: 

7 x BBQ-pakket  t.w.v. € 50,- ALBERT HEIJN 
7 x BBQ-pakket  t.w.v. € 50,- ALDI 
7 x BBQ-pakket  t.w.v. € 50,- JUMBO 
7 x BBQ-pakket  t.w.v. € 50,- KEURSLAGER JAN POTS 
7 x borrelpakket  t.w.v. € 50,- PATRICK’S 
7 x borrelpakket  t.w.v. € 50,- ZUIVELHOEVE/LIMBURGIA 

4.2 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de 

Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een prijs. 

4.3 Prijswinnaars worden in de week van maandag 13 juni via Facebook bekend gemaakt en worden 

uitgenodigd hun gewonnen prijzen in de betreffende winkel op te halen. 

4.4 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

4.5 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen  zijn niet inwisselbaar voor 

geld of voor andere goederen of diensten van winkelcentrum Hasselo. Bij weigering of niet aanvaarding 

van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 

4.6 Gebruik van de door winkelcentrum Hasselo ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en 

risico van de winnaars. Winkelcentrum Hasselo kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van 

deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars. 
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5. Publiciteit 

5.1 Winnaars geven winkelcentrum Hasselo toestemming gefotografeerd  te worden tijdens de 

overhandiging van de prijs of uitvoering van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar 

hij of zij op staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaar die 

zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van winkelcentrum Hasselo heeft 

daarmee geen recht op een financiële vergoeding. 

6. Klachten 

6.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij 

winkelcentrum Hasselo. 


